
OŚWIADCZENIE SPÓŁKI BALTIC BRIDGE S.A. 

 

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi funduszy inwestycyjnych: Inwestycje Rolne 

FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Lasy Polskie FIZAN, Vivante FIZAN oraz umów gwarancji 

zawieranych przez spółkę BALTIC BRIDGE S.A. („Spółka”, „Baltic Bridge”) informujemy, że: 

 

1) Spółka stanowczo zaprzecza, by kiedykolwiek sprzedawała masowo certyfikaty inwestycyjne 

emitowane przez fundusze inwestycyjne: Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, 

Lasy Polskie FIZAN, Vivante FIZAN. Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, iż głównym 

dystrybutorem certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez wskazane fundusze był 

wspominany w publikacjach prasowych ALIOR Bank S.A. 

 

2) W okresie sierpień 2015 r. – kwiecień 2016 r. Spółka zawierała z Fincrea Towarzystwem Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. („Fincrea TFI”) umowy gwarancji, których przedmiotem było zobowiązanie 

do wypłaty świadczeń gwarancyjnych uczestnikom funduszy w przypadku spełnienia się 

określonych w umowach warunków. W komunikacie ESPI z dnia 21 czerwca 2017 r., Spółka 

poinformowała jednak, iż złożyła pozew o stwierdzenie nieważności umów gwarancji. Zdaniem 

Spółki umowy gwarancji są nieważne. Podstawą prawną stanowiska Spółki są postanowienia art. 

58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, gdyż zawarte umowy naruszają zasady współżycia społecznego, a 

nadto zostały zawarte wbrew przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywami zarządzaniu alternatywnym funduszami inwestycyjnymi. 

 

3) W prasie pojawiają się informacje, iż uczestnicy funduszy inwestycyjnych korzystają z pomocy 

prawnej wynajętej przez ALIOR Bank S.A. kancelarii prawnej. Spółka Baltic Bridge przypuszcza, 

iż to właśnie w ramach wspomnianej pomocy kancelarii prawnej składane są pozwy przeciwko 

Spółce o wypłatę świadczeń gwarancyjnych. Spółka odwołuje się od każdego z wydanych przez 

sądy nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Co więcej, Sądy 

podzielając argumentację Spółki, wstrzymują wykonalność nakazów zapłaty. Nadto, w jednej ze 

spraw Sąd postanowił wezwać do udziału w sprawie właśnie ALIOR Bank S.A. i to w charakterze 

pozwanego.  

 

4) Niezależnie od powyższego, Baltic Bridge podkreśla, iż faktycznie, od maja 2016 r. do dnia 16 

października 2017 r. zarząd aktywami funduszy inwestycyjnych leżał w gestii spółki MERIDIAN 

Fund Management S.A. To MERIDIAN Fund Management S.A., pod nadzorem Fincrea TFI, miała 

dostęp do aktywów funduszy i faktyczną możliwość ich inwestowania. Baltic Bridge nie ma 

wpływu na sposób zarządzania aktywami funduszy, czy mechanizmów ich wyceniania. Co więcej, 

Spółka Baltic Bridge zwracała się wielokrotnie do wspomnianych podmiotów z prośbą o udzielenie 

informacji, jaka jest sytuacja finansowa funduszy, jednakże nie uzyskiwała żadnych informacji.  

 

5) Wątpliwości Baltic Bridge, co do sposobu zarządzania i wyceny aktywów, wzbudziły publikacje 

prasowe z maja 2017 r. dotyczące cypryjskiej spółki, której udziały stanowią jeden z aktywów 

Inwestycje Selektywne FIZAN. W prasie, przedstawiciele MERIDIAN Fund Management S.A. 

wskazywali na rzekomy drastyczny spadek wspomnianego aktywu funduszu. Spółka podjęła szereg 

działań zmierzających do zbadania, czy faktycznie jeden z wielu aktywów funduszu Inwestycje 

Selektywne FIZAN może tak znacznie wpłynąć na wycenę aktywów funduszu i czy w ogóle jest on 

prawidłowo wyceniany. Spółka uzyskała bowiem wyceny cypryjskiego podmiotu, sporządzone 

przez renomowane firmy audytorskie, z maja 2017 r. z których wynika, iż jej wartość wynosi co 

najmniej 128.000.000 – 130.000.000 złotych, a zatem twierdzenia o drastycznym spadku wartości 



aktywu nie znalazły potwierdzenia. Spółka podjęła starania celem uzyskania informacji dot. 

sposobu wyceny aktywów funduszy, jednakże nie uzyskała żadnej odpowiedzi. Brak możliwości 

zweryfikowania wycen aktywów funduszy jest kolejnym z argumentów uzasadniających odmowę 

wypłat na rzecz uczestników. 

 

6) W sprawie niezwykle istotne jest wypowiedzenie umowy o zarządzanie portfelami aktywów 

funduszy MERIDIAN Fund Management S.A. w dniu 16 października 2017 r. przez Fincrea TFI.  

W treści komunikatów zamieszczonych przez Towarzystwo wskazano, iż wypowiedzenie umowy 

następuje ze skutkiem natychmiastowym i z uwagi na „nieprawidłowości”. Zdaniem Spółki takie 

działanie Fincrea TFI potwierdza wątpliwości Spółki Baltic Bridge, co do prawidłowości 

dokonywania wycen aktywów funduszy i sposobu ich zarządzania. 

 

7) Spółka wyjaśnia, iż jest spółką giełdową i wszystkie transakcje dokonywane przez Spółkę są oparte 

o wyceny i szczegółowe analizy ekonomiczno-prawne.  

 

Spółka podejmuje wszelkie możliwe kroki prawne celem wyjaśnienia powstałej sytuacji oraz przyczyn 

spadku wartości aktywów funduszy od maja 2016 r. 

  

Dnia 4 września 2017 r. Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego celem zbadania 

prawidłowości procesu dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych funduszy oraz w pełni współpracuje z 

organami ścigania, badającymi ewentualnie nieprawidłowości w zakresie zarządzania aktywami 

funduszy inwestycyjnych.  

 

 

 


